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Björnbladet

Ordförande har ordet!
Mattias Fält och Christer Jönsson avgick i samband med årsstämman. Vi vill tacka båda två för tiden som
varit. Ett speciellt tack till ordförande Mattias Fält för hans fina arbete i föreningen.
Vi har fått in nya ansikten till styrelsen. Mats Karlsson, Jörgen Davidsson och Linda Sjöström och vill önska
dem lycka till med arbetet i styrelsen.
Ha en skön sommar.
Önskar ordförande
Jari Wisjö
Höjning av månadsavgift och garageplats
Styrelsen aviserade på föreningsstämman att en
avgiftshöjning kommer att genomföras.
Höjningen kommer att bli 4 % och kommer träda i
kraft 2011-08-01. Denna höjning gäller endast
bostadsrättsinnehavare.
Avgiften för garageplatser diskuterades också på
årsstämman. Styrelsen bestämde att höja avgiften
med 20 %. Även denna höjning kommer att träda i
kraft 2011-08-01 och höjning kommer att gälla alla,
även externa gäster.

Sophantering
För hushållssopor finns det kärl på 3A, 5A och 9C. Var
snälla och fyll inte våra sopkärl med återvinningsbart
material. Det som går att återvinna ska sorteras i
respektive kärl i vårt återvinningsrum bredvid porten
till Torsgatan 5D bredvid garageporten.
Återvinningsbart material som kan lämnas i
återvinningsrummet är papper, kartong, plast, plåt,
glas och batterier.
Allt annat ska du själv frakta till en återvinningscentral.
Det är alltså inte ok att ställa in gamla resväskor,
kaffebryggare, dammsugare, lysrör eller lampor
etcetera i varken soprummen eller i återvinningsrummet. Ni som ställt in ovan nämnda saker måste bli
bättre på att ta hand om ert avfall själva.
Festkommitté

Radonmätning
Det kommer vara ett
antal lägenheter som
kommer få en liten dosa
för radonmätning under
vintern. Det finns regler
för var de skall placeras
i fastigheten.
Det kommer mer info till
de lägenheter som
kommer att få en dosa
när det närmar sig.

Brf Tre Björnar
Torsgatan 9D
302 94 Halmstad

Garageplatser
Vi har fortfarande ett antal
garageplatser lediga. Ta
kontakt med Britt-Marie
Nilsson på
britt-marie@trebjornar.se
eller ring 0732-19 21 96
För spolplattan i garaget
gäller endast
miljöklassade medel.

Finns det några i föreningen som är intresserade
att tillsammans men Linda Sjöström starta en
festkommitté?
Skicka ett mail eller lägg en lapp i brevlådan i 9D
styrelsen@trebjornar.se

Grilldag
21/8 kl17:00 kommer det anordnas grillning
vid 5:ans gård. Korv med bröd och dricka
kommer att serveras vilket föreningen
tillhandahåller. För att underlätta inhandling
sätt ett mail till styrelsen@trebjornar.se eller en
lapp i brevlådan i 9D för antal som kommer.
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